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Илияна Сиракова,
снимки: Диляна Флорентин
и Флорентин Цачев

ъпреки дъжда навън, въпреки бързо настъпващата
есен, това в никакъв случай не означаваше, че
трябва да изпратим и горещите среднощни
купони. Напротив! И за щастие екипът на
Chic & Cozy International Party също мислеше като мен и отново
се постара да ни напомни по специален начин защо толкова
обичаме да се събираме с прекрасни хора и да се забавляваме
заедно. И ако случайно сте пропуснали тази забавна вечер на 19
септември, то аз сега ще ви припомня най-важното.

КЪДЕ

SLAM

Esterhasi Bar бе идеалната локация за тази вечер с тема Glam,
Slam & Jam. Тя бе вдъхновена от световете от настроения,
които разграничават различните екстериорни и интериорни
комбинации на Adam. Не, това не е онзи от рая, а новият градски
модел на Opel, който може да е уникален като вас чрез една от
хилядите му комбинации.
Високите и светли стъкла даваха допълнителен простор в
заведението, на централно разположения бар се грижеха
за висококачествените напитки, а сервитьорите постоянно
ни глезеха със солени и сладки изкушения. За да подсили
ефекта Wow, екипът на FunTime Weddings & Special Events беше
декорирал пространството в тематиката на партито точно с
онези малки детайли, които да предразположат гостите към
още повече незабравими емоции.

КАК

И все пак, вечерта далеч не беше завършила, защото
мехурчетата в чашите с бляскаво Moët все още играеха своя
танц и разведряваха настроението на всички, дошли да се
забавляват, а и да пожелаят на добър път на Антония Комитова –
един от основателите на Chic & Cozy. За освежаване след
танците пък ни очакваха барманите на Perrier, които творяха
разнообразни и ароматни безалкохолни коктейли. И за доза
пъстро настроение, момичета с ролери поднасяха разноцветни
шотове с водка Belvedere. Имаше и торта – червена, на бели
точки, в синхрон с всички happy точки около гостите. Поводът
беше рожденият ден на един от редакторите на PREMIUM
Lifestyle и моя близка приятелка – Ина Герджикова.

КАКВО

За доброто ни настроение през цялата вечер се погрижи
DJ Hammer със свежи хитове и зареждащи ритми.
Кулминация на вечерта беше шоуто на двама
брейкъри, които ни накараха да потанцуваме и да
завиждаме, че не можем да изпълняваме сложните
фигури с телата си. Имаше и игра с цветни моливи.
Гостите трябваше да намерят останалите членове на
отбора с даден цвят и да покажат своето творчество и
индивидуалност, като оцветят интериора и екстериора
на Adam. Всички ентусиазирано започнаха да представят
на листа щурите идеи за това в какви цветове виждат техния
Opel за града. Имаше и победител в конкурса и с усмивка ще
ви споделя – още се вълнувам от думите, които изрече Люба
Ганчева, председател на журито от екипа на Opel – „Честито
на Илияна и Юли!” А наградата беше много приятна – екипът
на Opel закара вкъщи всички членове от отбора-победител с
новите модели на марката.

ДОКЪДЕ

Хубавите емоции не липсваха през цялата вечер и всичко
отговаряше на мотото Glam, Slam & Jam. Glam – заради
локацията, елегантните джентълмени и прекрасните
дами, с цветни рокли, пъстри аксесоари и високи токчета,
цялостно облечени да впечатляват и привличат погледите.
Slam – заради музиката, танцьорите и настроението на гостите
с напредване на вечерта под мотото „родени сме, за да бъдем
диви и да се забавляваме”. Jam – заради енергията на екипа
и всички гости на Chic & Cozy, които разчупиха границите
на удоволствието. Свежи и дръзки хора, с интересни визии
показаха фънки страната на личността си и разтърсихa града –
или поне част от него!
И ТАКА АЗ НАМЕРИХ И СИ ТРЪГНАХ С
ПАРТНЬОРА МИ ЗА ВЕЧЕРТА ADAM. А ВИЕ
НАМЕРИХТЕ ЛИ ВАШИЯ? АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ –
ОЧАКВАЙТЕ СЛЕДВАЩОТО CHIC & COZY ПАРТИ.

